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TRIJONG DAT HQC MO THANH PHO HO CHI MINH
KHOA CONG NGH THÔNG TIN
BE cIxaNG MON HQC
I.

Thông tin tong quãt

1.

Ten mon h9c ting Vit: CONG NGH MA NGUON MO

2.

Ten mon h9c ting Arih: OPEN SOURCE TECHNOLOGY

3.

Thuc khi kin thirc/k5' nAng
Giáo dc dai cuong

Kiên th(rc chuyên ngành

LI

Kin thrc ca sâ

LII Kiên thüc bô trç

0

Kin thiirc nganh

El Do án/Khóa 1un tot nghip

4.

So tin chi

Tng s

L thuy&

Thirc hành

Tr hQc

3

2

01

3(2.1,5)

5.

Phu trách mon h9c

a)

Khoa/Ban1B môn:

Cong ngh Thông tin

b)

Giáng viên:

ThS. Nguyn Thj Mai Trang

c)

Dja chi email lien h:

trang.ntm@ou.edu.vn

d)

PhOng lam vic:

604

II. Thông tin
1.

ye

mon hQc

Mo tã mOn hoc

Mon h9c cung cp cho sinh viên các kin thirc ca s& v cong ngh ma nguôn
các khái nirn, các mô hinh kinh doanh cOa ma nguOn ma, các 1oi bàn quyên, uu
han ch cüa ma ngun ma, mt

so

h diu hành ma nguôn ma, mt

so

ma

nhtr:

diem

và

rng ding cia cong

dng ma nguôn ma clang thrçic stIr dung phô bién.
MOn h9c cOn giOi thiu mt

so

cOng ngh tiêu biCu và ngôn ngO' Ip trinh dânh cho câc

nhà phát trin phn mm clang duçc stIr diing ph bin trong cong dông ma nguôn ma nhis:
Ngôn ngii 1p trInh PHP, GitHub, Eclipse, và PostgreSQL
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2.

Mon hoc diêu kiên
STT
1.

Mon hoc diu kiên

Ma mon hoc

Mon tiên quyt
Không

2.

3.

Mônhoctrinc
C si dü lieu

ITEC2 502

He diu hành

ITEC23OI

Mon h9c song hành
Không

3.

Mijc tiêu mon hoc

Sinh viên h9c xong mon h9c cO khã nang:
Muc tiêu
mon hoc

Trinh bay duçc duc khai nirn cüa ma ngun
mi (open-source), các 1oi giây phép ma
nguOn mO, ru diem và hn ché cüa ma nguôn
ma, xu huâng phát triên tat yêu cüa ma nguôn
ma.
Bitt va sir diving duqc mt s h diu hành ma
nguOn ma.
Bitvà sir ding thrgc mt s cOng ngh ma
nguOn ma thông diing dành cho nhà phát triên
phân mêm.
,
Biet va sir diing m9t so 1mg dçing cua c9ng
dng ma ngun ma dang dugc sir diing ph
biên
Co thirc tr h9c, tir tim hiu d cp nht kin
thirc.
Co tinh thângiãi quyêt van dê dc ltp va k
nãng lam viçc theo nhom.
Nhn thirc thrçc igi Ich và xu hurng phát triên
tat yêu cüa cOng ngh ma nguOn ma

coi

CO2

CO3

4.

CDR CTDT phân b cho mOn
hoc

Mota

PLO6.2

PLOS.
PLO6.2
PLO6.3

PLO12.1
PLO 12.2
PLO 12

Chun du ra (CDR) mon hoc

Hçc xong mon hçc nay, sinh viên lam diroc (dt duqc):
Mic tiêu mOn hoc

CDR mOn hoc

MO tá CDR

CLO 1.1

Phân bit duçrc phãn mêrn ma nguOn ma vã các Ioi
phân mm khác (phãn mCm thirng mi. phãn mCm
min phi)

CLO 1.2

Phân tIch di.rgc các ixu diem và hn ché cia ma nguOn

col
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Muc tiêu mon hoc

CDR mon hoc

Mo tá CDR
mô

CO2

CO3

CLO 1.3

Cài dat, sCr diing duçic mt h diu hành ma ngun ma

CLO 2.1

Lp trinh vit các 1nh thao tác vOi ngôn ngQ' Shell

CLO 2.2

Sü diing duçc trinh soan thão tIch hçTp (Eclipse)

CLO 2.3

Si.'r dtng ducic GitHub d chia sé vâ quán 1 ma ngun

CLO 2 4

Lp trinh xây drng dugc rng dung Web vii ngôn ngü'
PHP

CLO 2 5
•

Thao tác dirçic vâi h quán trl co sO dCr lieu
PostgreSQL/MySQLi

CLO 3 1

Co ' thtrc trách nhim trong hoc tap, có ' thirc us hoc.
tr nghiên cüu, chuyên can

CLO 3 2
•

Sii dvng thrçc irng dung ma ngun mO trong quän l
code, lam bài tp nhóm

CLO 3 3

U'u tiên chn phát trin rng diing vOi ma nguôn mO
trong thirc hin do an mon h9c, khOa 1un tot nghip

Ma trn tIch hcip giUa chuân dâu ra cüa mon hQc và chuân dâu ra cCxa chuang trInh dào
tao
CLOs

PLO5.1

PLO6.2

CLO1.1

5

CLO1.2

5

CLO1.3

5

CLO2.1

3

PLO6.3

CLO2.2

4

CLO2.3

4

CLO2.4

3

3

CLO2.5

4

4

PLO12.1

PLO12.2

PLO12.3

3
3

3

CLO3.1

5

4

4

CLO3.2

5

4

4

CLO3.3

5

4

4

1. Khong dáp L'cng
2:Itdthpeng
3. Dáp i'tng trung blnh

4

4. Dáp &ng nhieu
5. Dáp &ng rcii nhkzi
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5.

Hçc lieu

a)

Gião trInh

[1] Pipinellis A., GitHub Essentials, Packt Publishing, 2015, [49525]
[2] Murach J., Urban M., Murach's, Beginning Java with Eclipse, Mike Murach & Associates,
2015, [49510]
[3] Juba S., Vannahme A., AVolkov A.. Learning PostgreSQL, Packt Publishing, 2015,
[49475]
[4] Blum Richard, Linux command line and shell scripting bible, John Wiley and Sons, 2015,
[48916]
b)

Tài lieu tham khão

[5] Joel Murach, Murach's MySQL, Mike Murach & Associates, 201 5, [49509]
[6] Barahona J. Gonzales, Introduction to free software, NXB Thông tin và truyn thông,
2010, [179]
[7] Larry Uliman, PHP and MySQL for Dynamic Web Sites Fifth Edition, Peachpit Press,
2018, INK 100000004723], [53258]
6.

Dánh giá mon hçc

Thành phn dánh giá

Bâi dánh giá

Th?i dim

CDR mon h9c

(1)

(2)

(3)

(4)

Al. Dánh giá qua
trinh

Bài tp cánhân
ho.c nhóm

Sut quátrinh
hQc

15%

CLO3.3
Tôngcng
Kim tra trên may

15%
Kt thüc mOn
hoc

A2. Dánh giá giüa
k

Tngcng

35%

Thi cui kS'

Kt thüc mon
hoc

Tong cong

50%

A3. Dánh gia cui
ky

Tngcng

CLO 3.1
CLO 3.2

Ty l %

15%
CLO 1.3
CLO2.1
CLO 2.2
CLO 2.3
CLO 2.4
CLO2.5

35%

35%
CLO 1.1
CLO 1.2
CLO 1.3
CLO 2.1
CLO 2.2
CLO 2.3
CLO2.4
CLO 2.5

50%

50%
100%
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7.

K hotch giâng dy

Ly thuyt:
TunIbui
hoc

Ni dung

(1)
Bui 1

(2)
Chtrffng 1: Tng quan
ye ma nguôn m&
1. 1. Phân rnêm và van
dê bàn quyên
1.1.1 Các1oiphân
mêm
1.1.2 Phong trào phân
mêmtudo
1.1.3 Giay phép GNU
1.2 Phân mêm ma
nguôn ma
1.2.1 Giài thiêu
1.1.1 Ljch scr phát
triên
1.1.2 Bôi cãnh thrc tê
1.1.3 Nhikng thun igi,
khó khän và xu hi.rang
cüa ma nguôn ma
Chtrffng 2: H diu
hành ma nguôn m
2.1. GiOi thiêu
2.1.1 Dtc diem chung
2.1.2 Uu, nhuocdiêm
2.1.3 Kiên trüc tong
quát

Buôi 2

2.2 Mts h diu hành
ma nguOn ma
2.2.1 Các h diêu hãnh
ma nguôn ma phô biên
2.2.2 Linux
2.2.3 Fedora
2.3. H diêu hành
Ubuntu
2.3.1 Giâi thiu
2.3.2Càidt
2.3.3 Si:r ditng

CDR
mon
hQc
(3)
CLO 1.1
CLO 1.2

CLO 1.1
CLO 1.2
CLO 1.3

Hoat dng dy
và h9c

Bài
dánh
giá

(4)
(5)
A2
Giãng viên:
A3
+ Gii thiêu dê
cuang
+ Thuyêt giãng
+DtcâuhOicho
sinh viên
Sinh viên:
+HocO1âp:chi
' nghe giãng, ghi
chép, trã Ii câu
hói
+ Hoc a nhà: Xem
1i bài giãng, xem
truOc nôi dung bài
giãng cho buôi kê
tiêp
+Trên h thông
LMS: Lam bài
tip, tham gia thào
lun trên din dan.

Al
Giãng viên:
A2
+ Thuyêt giãng
A3
+ Mo phOng
+ Dtt câu hOi cho
sinh viên
Sinh viên:
+ H9c ô lap: chiii
nghe giáng, ghi
chép, trã kTi câu
hôi
+ Hçc a nhà: Xem
li bài giãng, xem
truOc ni dung bãi
giãng cho buôi kê
tiêp
+Trên h thông
LMS: Lam bài
tp, tham gia thão

Tài lieu chInh
Va tài Iiu
tham kháo
(6)

[6] chapter
1,2,3
[4] chapter 1

[4] chapter 1

5 14

TuânIbui
hQc

Ni dung

(1)

(2)

CDR
mon
h9c
(3)

dng dy
và hoc

Float

Bài
dánh
giá
(5)

(4)
Iuãn trên din dan
Al
Giáng viên:
A2
+ Thuyêt giãng
+ Mo phOng
A3
+ Mi sinh vien
len bang giãi bài
tp
Sinh viên:
+ HQc a lOp: chU
nghe giáng, ghi
chép, len bang
giãi bài tp
+ Hoc a nhà: Xem
lai bài giãng, lam
bài tap, xem truOc
ni dung bài giáng
cho buôi kêtiêp
+Trên h thông
LMS: Lam bài
tap, tham gia thão
lun trên diên dan

Buôi 3

2.4 Lp trInh Shell
2.4.1 Giâi thiu
2.4.2 CU pháp ngôn
ngü Shell
2.4.3 Câu trUc diêu
khiên
2.4.4 Lam viêc vâi
chui và van bàn
2.4.5 Máng
2.4.6 Ham

CLO 2.1
CLO 3.1

Buii 4

Chtrong 3: Eclipse và
Github
3.1. GiOi thiu các cong
ci soan thào tIch hçip va
quãn l code
3.2. Môi truOng tIch
hçp Eclipse
3.2.1.GiOi thiu tOng
quan ye Eclipse
3.2.2. Eclipse vOi Java
3.2.3. Eclipse vOi
JavaScript
3.3. Cong cv quän l'
code Github
3.3.1.GiOi thiu tong
quan ye Github
3.3.2. Lam quen vOi
Github
3.3.3. Sir dung Github

CLO 2.2
CLO 2.3
CLO 3.1
CLO 3.2
CLO 3.3

Al
Giãng viên:
A2
+ Thuyêt giàng
A3
+ MO phong
+ Dt câu hOi cho
sinh viên
Sinh viên:
+ Hçc 0 lOp: chU
nghe giâng, ghi
chép, trá lOi câu
hOi
+ Hçc 0 nba: Xem
lai bài giãng, xern
truOc ni dung bài
giãng cho buOi kê
tiêp
+Trên h thông
LMS: Lam bài
tip, tham gia thào
lun trên din dan

Bui 5

Chuffng 4: Lp trInh
Web vri PHP
4.1 Gi0i thiu ngôn ngü
PHP
4.2 CU pháp PHP

CLO 2.4
CLO 3.1
CLO 3.2

Giãng viên:
+ Thuyêt giâng
+ Mo phOng
+ Dat câu hôi cho
sinh viên

Al
A2
A3

Tâi Iiu chInh
Va tài lieu
tham khào
(6)
[4] chapter 2-8

[1] chapter 1,3
[2] Section 1

[7] Chapter
2,3,4,5
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TuAnIbui
hçc

Ni dung

(1)

(2)
4.2.1 Các kiu dr lieu
4.2.2 Biên, Hang, Toán
t1r trong
4.2.3 Câu trc diêu
khiên
4.3 Ham và dôi tirçmg
4.3.1 Ham
4.3.2 Dôi tuclng
4.4 Màng
4.4.1 Mãng dung chi so
4.4.2 Mãng kêt hçip
4.4.3 Duyt mãng
4.4.4 Mãng hai chiêu
4.4.5 Các ham thao tác
vâi mãng
4.5 Xr 1 form trong
PHP
4.5.1 Chuyn huâng
trang web.
4.5.2 Truyên dtt lieu
gitra các trang

CDR
mon
hçc
(3)

Hot dng diy
và hoc
(4)
Sinh viên:
+ H9c ô lop: chi
' nghe giãng, ghi
chép, trá li cãu
hOi
+ HQC a nba: Xem
1i bâi giãng, xem
truac ni dung bài
giãng cho buôi ké
tiêp
+Trén h thông
LMS: Lam bài
ttp, tham gia tháo
luân trén din dan

Bài
dánh
giá
(5)

Tài 1iu chinh
và tài lieu
tham khão
(6)

Bui 6

Chirffng 5: H quail trl CLO 2.5
CLO 3.1
co' s& dir lieu ma
CLO 3.3
ngun mr
5.1. Tong quan
5.2. Postgresql
5.2.1. Giâi thieu
5.2.2. Quãn trj CSDL
Postgresql
5.2.3.Truy van Co sâ
dir lieu
5.2.4 Truy cep co so
dir lieu Postgresql vâi
PHP

Al
A2
A3

[3] Chapter 1,
2, 3

Bui 7

5.3. MySQLi
5.3.1 Giói thieu
5.3.2. Quãn trj CSDL
MySQLi
5.3.3.Truy van co so

Al
A2
A3

[5] Chapter 1,
2, 3,4,10, 11

Giãng viên:
+ Thuyêt giáng
+ Mo phong
+ Dt câu hOi cho
sinh viên
Sinh viên:
+ Hçc a lap: chü
nghe giãng, ghi
chép, trã Ri câu
hOi
+ H9c a nhà: Xem
li bài giãng, lam
bài tip, xem truâc
ni dung bài giáng
cho buôi ké tiêp
+Trén h thông
LMS: Lam bài
t.p, tham gia tháo
luân trên din dan
CLO 2.5 Giãng viên:
CLO 3.1 + Thuyêt giãng
CLO 3.3 + Mo phong
+ Dt câu hOi cho
sinh viên
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Tu.n/buôi
hoc
(1)

Ni dung

(2)
difliêu
5.3.4 Truy cp co sâ
dü 1iu MySQLi vOi
PHP

CDR
mon
hçc
(3)

dng dy
vâ hoc

Hoat

(4)
Sinhviên:
+ Hçc Vip: chti
nghe giáng, ghi
chép, trâ Vii câu
hOi
+ Hoc nhà: Xem
1i bài giáng, lam
bài tap, xem truOc
ni dung bài giãng
cho buôi kêtiêp
+Trên h thông
LMS: Lam bài
tip, tham gia thào
Iuân trên din dan

Bài
dánh
giá
(5)

Tài 1iu chinh
và tài Iiu
tham kháo
(6)

Thii'c hãnh:
TunIbui
hc
(1)
Buii 1

Ni dung

(2)
- Cài d.t, câu hmnh h
diêu hành Ubuntu
- Lam quen vOi giao
din do h9a Va các irng
diing trong Ubuntu
- Câu hmnh môt so dich
vii mng, quãn 1 user,
group

CDR
mOn h9c

Hot dng dy và
h9c

Bài dánh
giá

(3)
CLO 1.3
CLO 3.1

(4)
Giãng viên:
+Hthng dn
bang thao tác trçrc
quan trên may
+ Theo dOi qua
trInh thuc hiên
ciia sinh viên và
huàng dn khi
sinh viên có yêu
cau

(5)
Al
A2
A3

Tài Iiu chInh
Va tâi Iiu
tham kháo
(6)

Sinhviên:
+ Hoc a Vip: tir
lam bài, hôi giãng
viên nêu can
+ Hoc a nhã: Cài
môt he diêu hành
ma nguôn ma
+Trên h thông
LMS:
- Lam, np bài
trong mi buôi
thrc hành
- Lam vã nôp bài
tp
8114

TunIbui
h9c

Ni dung

CDR
mon hoc

Hot dng dy và
hc

Bài dánh
giá

(1)

(2)

(3)

(5)

- Sü diving may áo h
diêu hành Ubuntu ,
- Thrc hin mt so lnh
thông ding trong
Terminal

CLO 1.3
CLO 3.1

(4)
- Tham gia tháo
juan trén din
dan.
Giáng viên:
+Hthng dn
bang thao tác trgrc
quan trén may
+ Theo dOi qua
trInh thuc hiên
cia sinh viên vã
hthng dn khi
sinh viên có yêu
cau

Buôi 2

Tài lieu chmnh
và tãi lieu
tham khão
(6)

Al
A2

Sinh viên:
+ Hçc a lop: tir
lam bài, hOi giãng
viên nêu can
+Hocânhà: TIm
hiêu các chtrc
nãng ma rng,
các lênh cài dat,
câu hInh h thông
trong Terminal
+Trên h thông
LMS:
- Lam, np bái
tiong m6i buôi
thixc hành
- Lam và nôp bài
tp
- Tham gia thão
luân trên diên
dan.
Bui 3

Lp trinh Shell

CLO 2.1
CLO 3.1

Giãng viên:
+Hung dn
bang thao tác trçrc
quan trên may
+ Theo dOi qua
trInh thuc hiên
cta sinh viên và
hu&igdnkhi
sinh viên cO yêu
cãu

Al
A2
A3

Sinh viên:
9114

Tuân/buôi
hoc

Nôi dung

(1)

(2)

Buôi 4

L.p trinh Shell

CDR
mon h9c

Hot dng dy vã
h9c

(4)
+ Hoc i lap: tçr
lam bài, hói giãng
viên nêu can
+ Hoc ô nhà: Lam
bài tp trên may
+Trên h thông
LMS:
- Lam, np bài
trong mi buôi
thixc hành
- Lam và nôp bài
tp
- Tham gia thão
luân trên diên
dan.
CLO 2.1 Giãng viên:
CLO 3.1 +HuOng dn
bang thao tác trirc
quan trên may
+ Theo dOi qua
trinh thuc hiên
cüa sinh viên va
huóng dn khi
sinh viën có yêu
cau
(3)

Bài dánh
giá
(5)

Tài lieu chInh
và tâi Iiu
tham kháo
(6)

Al
A2
A3

Sinh viên:
+ Hçc a lap: tir
lam bai, hOi giáng
viên nêu can
+ Hoc ô nhã: Lam
bài tp trên may
+Trên h thông
LMS:
- Lam, np bài
trong mi buôi
thuc hàrih
- Lam và nôp bài
tp
- Tham gia thão
luân trên din
dan.

Bui 5

Th%rc hành dang k tài
khoân GitHub và cài dt

CLO 2.3
CLO 3.1

Giãng viên:
+ Huâng dn

Al
A2
l0l 4

Tuânlbuôi
hçc
(1)

Buôi 6

Ni dung

(2)
GitHub
Chia nhóm: mi nhóm
thirc hành vOi mt
Repository

Thirc hành viêt 6ng
diving dan giãn vâi phãn
mêm Eclipse, to
repository và upload,
quán 1 m nguôn

CDR
mon h9c

Hot dng dty và
h9c

Bài dánh
giá

Tài Iiu chInh
Va tài 1iu
tham khâo

(3)
CLO 3.2

(4)
b.ng thao tác trirc
quan trên may
+ Theo dOi qua
trinh thirc hin
cüa sinh viên và
huOng dan khi
sinh viên có yêu
cau

(5)

(6)

Sinh viên:
+ Hoc 6 16p: ti.r
lam bãi, hOi giáng
viên nêu can
+ Hoc a nhà: Lam
bài tp trên may
+Trên h thông
LMS:
- Lam, np bài
trong mi buôi
thuc hành
- Lam và np bài
tp
- Tham gia tháo
luân trên din
dan.
CLO 2.2 Giãng viên:
CLO 2.3 +HuOng dn
CLO 3.1 bang thao tác trrc
CLO 3.2 quan trén may
+ Theo dOi qua
trinh thuc hiên
cila sinh viên và
hi.r&ng dn khi
sinh viên có yêu
câu

Al
A2

Sinh viên:
+ Hçc 6 lap: tir
lam bài, hôi giãng
viên nêu can
+Hocânhà: Lam
bài tp trên may
+Trên h thông
LMS:
- Lam, np bãi
trong mi buôi
thirc hãnh
- Lam vâ nôp bãi
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TunIbui
hçc

Ni dung

CDR
mon hçc

Hot dng dy và
hQc

Bài dánh
giá

(1)

(2)

(3)

(5)

Cài d.t câu hInh PHP,
càiXampp
Viêt các trang web PHP
có xCr 1 Form, chuyên
trang

CLO 2.4
CLO 3.1
CLO 3.2

(4)
tp
- Tham gia tháo
luân trên diên
dan.
Giàng viên:
+Htx&ng dan
bang thao tác trçrc
quan trên may
+ Theo dOi qua
trInh thrc hiên
cia sinh viên và
hung dn khi
sirth viên có yêu
cau

Buôi 7

Bui 8

Tto trng ditng PHP truy
cp co sâ d 1iu
PostgreSQL

Sinh viên:
+ Hoc a lap: ttr
lam bai, hôi giãng
viên nêu can
+Hocânhà: Lam
bãi tp trên may
+Trên h thông
LMS:
- Lam, np bãi
trong môi buôi
thuc hành
- Lam và nôp bài
tp
- Tham gia tháo
luân trên din
dan.
CLO 2.5 Giãng viên:
CLO 3.1 +Huang dan
CLO 3.3 bang thao tác trirc
quan trên may
+ Theo dOi qua
trInh thuc hiên
cUasinhviênvã
hi.thng dn khi
sinh viên có yêu
cau

Tài lieu chmnh
Va tài Iiu
tham kháo
(6)

AI
A2
A3

Al
A2
A3

Sinh viên:
+ Hoc a lap: tir
lam bai, hOi giãng
vién nêu can
+ Hoc a nhà: Lam
1211 4

TuAnIbui
h9c

Ni dung

(1)

(2)

Bulii 9

BuôilO

Tto .'rng diving PHP truy
c.p ca s d1r 1iu
MySQLi

BàithrchànhOntp

CDR
mon h9c

Hoat dng d?y và
hQc

(4)
bài tp trén may
+Trên h thông
LMS:
- Lam, np bài
trong mOi buôi
thiic hành
- Lam và nôp bài
tp
- Tham gia thão
luãn trén diên
dan.
CLO 2.5 Giâng viên:
CLO 3.1 +Huâng dn
CLO 3.3 bang thao tác trirc
quan trên may
+ Theo dOl qua
trinh thu'c hién
cia sinh viên vã
huàng dn khi
sinh viên cO yêu
cau
(3)

CLO2.1
CLO 2.2
CLO 2.3
CLO 1.1
CLO 1.2
CLO 3.3

Sinh viên:
+ Hoc x lap: tir
lam bài, hôi giáng
viên nêu can
+ Hoc a nba: Lam
bài tap trên may
+Trên h thông
LMS:
- Lam, np bài
trong mi buôi
thuc hành
- Lam và nôp bài
tp
- Tham gia thão
luân trén diên
dan.
Giângviên:
+ Theo dOi qua
trinh thirc hiên
cüa sinh viên Va
hixàng dan khi
sinh viên có yêu
câu

Bài dánh
giá
(5)

Tài liii chinh
Va tài Iiu
tham kháo
(6)

Al
A2
A3

Al
A2
A3

Sinh viên:
1311 4

Tun1bui
hoc

Nôi dung

CDR
mon hoc

Hoit dng dy và
hoc

Bài dánh
giá

(1)

(2)

('3)

(4)
+ Hoc a lap: tir
lam bài, hOi giâng
viên nêu can
+Hocânhà: Lam
bài tp trên may,
ôntp
+Trên h thông
LMS:
- Lam, np bài
trong mi buôi
thuc hành
- Lam vâ nôp bài
tp
- Tham gia thão
luân trén diên
dan.

(5)

8.

Quy djnh cüa mon h9c

-

Di h9c dty dü, lam day dü bài tp thirc hành

Tài Iiu chInh
và tài lieu
tham kháo
(6)

Sinh viên không tham gia din dan trên LMS khong cO dim qua trinh

TRUYNG KIIOA/BAN/BO MON
(Kj và ghi rô hQ ten)

GIANG VIEN BIEN SOiN
(Kj vâ ghi rö ho ten,)

TS.GVCC. Lé Xuân Trw'mg

ThS. Nguyn Thj Mal Trang
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